
OZNÁMENIE O OPRAVE POSTUPU ZADÁVANIA PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
 Formulár: Formulár č. 8  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Stredná odborná škola obchodu a služieb
IČO:  37956124
Osvety 17, 968 01 Nová Baňa
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Stredná odborná škola obchodu a služieb
Kontaktná osoba: Ing. Mária Schwarzová
Telefón: +421 456855585
Fax: +421 456855585
Email: sekretariat@sosnb.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.sosnb.sk

I.2.    Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  podľa § 6, ods. 1), písm. d
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d)

I.2.2.    Hlavný predmet alebo predmety činnosti:
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Opis

II.1.1.    Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Vytvorenie interaktívneho obsahu v rámci projektu „Učím sa to, čo budem potrebovať“

II.1.2.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na päť častí, a to na časť A, časť B, časť C, časť D a časť E. Uchádzač
môže predložiť súťažnú ponuku na ktorúkoľvek časť, alebo časti, alebo na všetky časti súčasne. 
 
Stručný opis predmetu zákazky - Časť "A": 
Predmetom zákazky je dodanie hlasovacích zariadení, kódovaných slovníkov, kódovaných cvičebníc, t.j. tovarov
súvisiacich s vytvorením interaktívneho obsahu vo vyučovacom procese v rámci realizácie projektu Učím sa to, čo budem
potrebovať, financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej
školy na modernú (č. zmluvy o NFP: 153/2014/1.1/OPV) 
 
Stručný opis predmetu zákazky - Časť "B": 
Predmetom zákazky je dodanie e-cvičení predmetoch Gastro: Anglický jazyk a Gastro: Nemecký jazyk prostredníctvom
počítačovej a didaktickej techniky, t.j. služieb súvisiacich s vytvorením interaktívneho obsahu vo vyučovacom procese v
rámci realizácie projektu Učím sa to, čo budem potrebovať, financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program
Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú (č. zmluvy o NFP: 153/2014/1.1/OPV). 
 
Stručný opis predmetu zákazky - Časť "C": 
Predmetom zákazky je zabezpečenie školenia s názvom: Interaktívne tlačené materiály metodika v rámci realizácie
projektu Učím sa to, čo budem potrebovať, financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program Vzdelávanie,
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú (č. zmluvy o NFP: 153/2014/1.1/OPV) 
 
Stručný opis predmetu zákazky - Časť "D": 
Predmetom zákazky je grafické spracovanie a tlač publikácií - vytvorených učebných textov a pracovných listov v rámci
realizácie projektu Učím sa to, čo budem potrebovať, financovaného z fondov Európskej únie: Operačný program
Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú (č. zmluvy o NFP: 153/2014/1.1/OPV). 
 
Stručný opis predmetu zákazky - Časť "E": 
Predmetom zákazky je dodanie kódových pracovných listov, t.j. služieb súvisiacich s vytvorením interaktívneho obsahu
vo vyučovacom procese v rámci realizácie projektu Učím sa to, čo budem potrebovať, financovaného z fondov Európskej
únie: Operačný program Vzdelávanie, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú (č. zmluvy o NFP:
153/2014/1.1/OPV)

II.1.3.    Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 32321300-2 

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2.    Administratívne informácie
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IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom
OPV-153/2014/1.1-InO

IV.2.2.    Evidenčné číslo oznámenia
Evidenčné číslo oznámenia (číslo dokumentu):  OPV-153/2014/1.1-InO
Evidenčné číslo oznámenia (rok):  2014
Číslo oznámenia vo VVO: 31002-WYT, číslo VVO 248/2014 z 19.12.2014

IV.2.4.    Dátum odoslania pôvodného oznámenia
18.12.2014

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Oznámenie zahŕňa

Oprava
VI.3.    Informácie vyžadujúce úpravu

VI.3.1.
Oba

VI.3.3.    Dátumy, ktoré si vyžiadajú úpravu v pôvodnom oznámení
Miesto, kde má byť text upravený: Oddiele IV. Postup; časť IV.2.4 Podmienky otvárania ponúk
Namiesto: 12.01.2015 11:30
Viď: 19.03.2015 10:00

VI.5.    Dátum odoslania tohto oznámenia
13.03.2015
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